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Vereador Airton Lansing – Saudou a todos e disse estar usando a tribuna para falar a respeito 

da proposição que apresentou essa semana e para convidar os colegas para atender a esse 
pedido. Comentou estar propondo ao Executivo a criação de um Programa Municipal de 
Empréstimos e Financiamentos ao turismo. Salientou que todos sabem que o município investe 
bastante em turismo nos últimos anos e seria uma forma de beneficiar as pessoas que 
gostariam de fazer algum estabelecimento na área do turismo e não estão conseguindo hoje 
fazer isso. Disse que também seria mais uma forma de fazer a comunidade participar do 
projeto turístico de Colinas e não somente o Município entrar com recursos, fazer com que ele 
se torne mais sustentável. Falou que hoje, por exemplo, o município investe bastante, porém é 
investimento único, recurso público. Comentou que, para terem uma ideia, ano passado foram 
investidos quatrocentos e quarenta e oito mil somente na subfunção turismo, classificação 
contábil, dos quais quatrocentos e vinte mil foi recurso próprio, apenas vinte e oito mil foi usado 
de recurso que veio do Ministério do Turismo. Afirmou que precisam pensar mais para frente, 
nas futuras gerações, trazer para dentro do debate das políticas públicas de turismo toda a 
sociedade, sem penalizar as demais atividades hoje existentes no município. Ressaltou que 
quatrocentos e quarenta e oito mil no ano passado, quando no final do ano outras atividades, 
como todos já sabem, foram penalizadas com cortes nos investimentos. Salientou que projetos 
existem, todos sabem, um deles, por exemplo, é o trem turístico que é para passar por Colinas. 
Entretanto, acredita que o Poder Público tem que abrir mais ao debate e dizer claramente o 
que deseja realmente do turismo em Colinas. Disse que se hoje perguntarem para as pessoas, 
até as que os representam na área do turismo, não sabem no que o trem turístico irá beneficiar 
o município, porque não conhecem o projeto. Afirmou saberem que o projeto existe, mas não 
está sendo divulgado e quanto a isso, não sabem o porquê. Pediu para abrirem mais esse 
espaço, para criarem um arranjo harmônico, como consta na proposição: “harmonizar todas as 
atividades e criar mais este”. Explicou ter feito seu trabalho de conclusão na faculdade baseado 
num projeto turístico para Colinas, a viabilidade dele. Disse ter ido a outros municípios pegar 
depoimentos, ver como funciona, por exemplo, o turismo rural nas cidades de Dois Irmãos, 
Ivoti, Nova Petrópolis e outras cidades da região de Nova Petrópolis. Salientou ser muitas 
vezes bem complicado começar um trabalho, sendo que irão sofrer cada vez mais com isso. 
Falou ter descoberto durante seus estudos que Colinas tem vocação turística para o turismo 
rural, mas há o grande problema da idade avançada da população que mora no interior. 
Comentou que por isso seria interessante fazer investimentos nessa atividade, talvez não 
precisando o poder público tanto num ano e fazendo com que a população participe mais 
desses investimentos. Disse que, na verdade, o cidadão não iria simplesmente pegar esse 
financiamento e aplicar exatamente o financiamento, ele entraria com uma contrapartida 
própria e ter um prazo de carência para que ele consiga se estabelecer. Afirmou que no 
turismo não se começa hoje e no dia de amanhã já está cheio turistas, às vezes leva algum 
tempo, até mais de meio ano para conseguir receita através desses serviços de turismo. Pediu 
novamente a colaboração dos nobres colegas para aprovar essa proposição, dizendo estar a 
disposição para ajudar no que for possível e necessário. 


